
ДУ ШАН БА ЊЕ ГЛАВ

СПЕ ЦИ ФИЧ НОСТ ТЕ О ДО СИ ЈЕ ВОГ ПО ГЛА ВЉА  
О СТРЕ ЗУ У „ЖИ ТИ ЈУ СВЕ ТОГ СА ВЕ”

СА ЖЕ ТАК: Рад се ба ви са гле да ва њем осо бе но сти Те о до си
је вог по гла вља о Стре зу, а са мим тим и ње го вим сти лом уоп ште, 
ко јим се он зна чај но из дво јио од дру гих сред њо ве ков них пи са ца 
по свој стве ном ре а ли стич ном из ра зу и по ступ ци ма гра ђе ња де ла. 
Текст се до ти че и те о ло шких по гле да на бор бу из ме ђу до бра и зла, 
ко је је Те о до си је као хи лан дар ски мо нах до бро по зна вао и при ме
нио. Та ко ђе, текст са др жи по глед на по ли тич ку функ ци ју жи ти ја.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Те о до си је, Стрез, Све ти Са ва, Жи ти је Све
тог Са ве.

Увод

Исто риј ска лич ност, се ва сто кра тор Стрез, бу гар ски пле мић 
и кан ди дат за бу гар ски пре сто, за у зео је у срп ској књи жев но сти 
сред њег ве ка до во љан про стор да би се о ње му, као књи жев ном 
ли ку, мо гло са мо стал но го во ри ти. Ње гов лик ни је за о би шао ни 
ства ра ла штво Сте фа на Пр во вен ча ног, ни До мен ти ја на, а ка сни је 
ни Те о до си ја. Сва три ау то ра пред ста ви ла су га по сво јим по е ти
ка ма, сво ме схва та њу и по сво јим по тре ба ма... Да би Те о до си је ва 
спе ци фич ност би ла из ра же ни ја и ја сни ја, рад ће се до та ћи и де ла 
дру га два ау то ра. 

Гле да ју ћи кроз при зму хри шћан ског мо ра ла, суд би на Стре за 
би ла би по го дан пред мет за рас пра ву бу ду ћи да га у јед ном слу
ча ју уби ја дух Све тог Си ме о на, а у дру га два слу ча ја ан ђео, по
сред ством мо ли тве Све тог Са ве или ње го вим са у че сни штвом. 
Чи ње ни ца да по ха ги о граф ском обра сцу све тац, за раз ли ку од 

322



323

Хри ста, има мо гућ ност гре ха1, ни је до вољ на за схва та ње по ме ну
тог не га тив ног чу да. Ме ђу тим, за ње го во раз у ме ва ње по треб но је 
раз у ме ти свр ху пи са ног жи ти ја, као што је слу чај са де лом Сте
фа на Пр во вен ча ног. 

Жи ти је Све тог Си ме о на Сте фа на Пр во вен ча ног је пре све га 
жи ти је пи са но од вла да ра вла да ру. Оно пре о вла да ва те жњом да 
се по твр ди про шла и утвр ди та да шња власт. Би ло је по треб но да 
се ства ра њем кул та све ти те ља ство ри и за штит ник др жа ве. Пи
са њем жи ти ја са ова квим ци љем, са ста вља ју ћи чу да по сле смр ти, 
Пр во вен ча ни је био огра ни чен у из бо ру мо де ла јер се ра ди ло о 
спе ци фич ној вр сти све ти тељ ске ак тив но сти, да кле – за шти та до
мо ви не, ње не са мо стал но сти, и но вог вла да ра.2 Тој свр си по слу жио 
је лик Стре за, ко јег уби ја дух упо ко је ног Сте фа на Не ма ње, та да 
већ Све тог Си ме о на. Ово не га тив но чу до знат но је убла же но па
ра ле лом из ме ђу Све тог Си ме о на и Све тог Ди ми три ја, за штит ни
ка Со лу на. Па ра ле ла је ујед но по слу жи ла и да се Све ти Си ме он 
утвр ди као „на ци о нал ни све ти тељза штит ник до мо ви не”.3

За нас ма ње бит ну чи ње ни цу, али вред ну по ме на, при ме ћу је 
Љи ља на Ју хас Ге ор ги ев ска. Стрез је пре бе гао у Ср би ју због опа
сно сти ко ја му је пре ти ла од стра не бра та: овај је хтео да га ухва ти, 
да му ог њем са же же те ло, или да га ра се че на че ти ри ча сти ко је 
би по том по ве шао на град ским пу те ви ма.4 При ка зу ју ћи рђав од нос 
ме ђу бра ћом, Сте фан Пр во вен ча ни ја сно алу ди ра на се бе и оца и 
њи хо ве му ке са бра ћом, опет са те жњом утвр ђи ва ња сво је и оче ве 
вла сти. Ме ђу тим, за ни мљи ви ја је чи ње ни ца да сва ки су коб и ње
го во ре ше ње по чи ва ју на на по ме ни да је про тив ник под стак нут или 
на го во рен ђа во лом, баш као у слу чај са бра ћом5, са је ре ти ци ма6, 
са угар ским и грч ким кра љем7, али и са Стре зом.8 Да кле, упо тре ба 
име на не ча сти вог у ова квим слу ча је ви ма нам го во ри о де ли мич но 
по ли тич кој функ ци ји жи ти ја и на чи ну на ко ји оно уме да ка те го
ри ше не ко га. 

До мен ти ја но во жи ти је не ма на ро чи те спе ци фич но сти у по
гле ду по ми ња ња Стре за, али се мо же мо освр ну ти на ње гов оп шти 
из раз, ка ко би се ја сни је ис та кла осо бе ност Те о до си је вог при ка за. 

1 Те о до си је, Жи ти ја, Ди ми три је Бог да но вић, пред го вор „Те о до си је”, 
Про све та – Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град 1988, 29.

2 Сте фан Пр во вен ча ни, Са бра ни спи си, Љи ља на Ју хас Ге ор ги ев ска, 
пред го вор „Сте фан Пр во вен ча ни и ње го во де ло”, Про све та – Срп ска књи жев на 
за дру га, Бе о град 1988, 14.

3 Исто, 42.
4 Исто, 34.
5 С. Пр во вен ча ни, нав. де ло, оде љак: „Жи вот Све тог Си ме о на”, 69.
6 Исто, 70.
7 Исто, 98.
8 Исто, 92.
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Спис До мен ти ја нов9 на стао је у ре ли ги о зном рас по ло же њу, а не у 
про фа ном, и у ми стич ној ат мос фе ри, а не у ра ци о на ли стич кој.10 
Ка ко да ље на во ди Ми лан Ка ша нин у истом де лу, свој гло ри фи ка тор
ски циљ До мен ти јан оства ру је не то ли ко до ку мен тар ним из ла га њем 
ко ли ко иде о ло ги јом и ек ста зом. За раз ли ку од До мен ти ја но вог, 
Те о до си јев стил са др жи ре а ли зам. Ка ко на во ди Ко р не ли ја Ми лер, 
код Те о до си ја се мо гу при ме ти ти еле мен ти про фа ног сти ла, тј жи
вот но сти11, а кроз њих „ре а ли стич ке скло но сти, сми сао за де таљ 
и за по ја ве, зби ва ња и осе ћа ња људ ске сва ки да шњо сти”.12 Упра во 
су ово не ке од глав них и осно вих раз ли ка из ме ђу по ме ну тих пи
са ца ко је мо же мо при ме ни ти ка ко уоп ште, та ко и у кон крет ном 
слу ча ју по гла вља са Стре зом. 

Зна чај на раз ли ка у сти лу и по твр да Те о до си је ве жи вот но сти 
огле да се у чи ње ни ци да се „Те о до си је не огра ни ча ва као До мен
ти јан, на то да ка же да је Стре за, на мо ли тву Са ви ну, убио те но ћи 
ан ђео, не го под ра зу ме ва да су чи та о ци убе ђе ни да је то уби ство де ло 
Са ви но ко ли ко и ан ђе ло во”.13 Ме ђу тим, же љом да нео би чан слу чај 
све ти те ља ту ма чи, об ја сни и оправ да14, Те о до си је до да је да „Бог 
све те сво је све ти као сво је иза бра не угод ни ке, ка да им се ко год 
ру га или им чи ни па кост, или се ко не пра вед но по ди же на њих и 
тра жи да им учи ни зло”15, али и „Бож је је, да кле, све ово што би
ва пре ко све тих, без ње га се ни де ло ни реч не свр ша ва”.16 Прем да 
се овим ре чи ма за у зео у од бра ну Све тог Са ве, и узи ма ју ћи у об зир 
да је ре че но да све ти те љи ма ни је стра но ни шта људ ско, Те о до си
је се не за у ста вља на не ко ли ко на пи са них дог мат ских ре че ни ца и 
по ре ђе ња, већ жи вот но шћу и ре а ли змом на сто ји да га у пот пу но
сти оправ да. Упра во ће на чин на ко ји је овај циљ по стиг нут би ти 
глав ни пред мет овог ра да. 

Те о до си је ва спе ци фич ност

Као што је ре че но, у свој стве ном ре а ли стич ном по гле ду и у 
нео д ва ја њу људ ско сти од све то сти, Те о до си је осе ћа по тре бу да 

9 Ми сли се на Жи ти је Све тог Са ве.
10 До мен ти јан, Жи вот Све то га Са ве и жи вот Све то га Си ме о на, Ми лан 

Ка ша нин, пред го вор „Је ро мо нах До мен ти јан”, Про све та – Срп ска књи жев на 
за дру га, Бе о град 1998, 9.

11 Те о до си је, Жи ти ја, нав. пред го вор, 29.
12 Исто, 29.
13 Ми лан Ка ша нин, Срп ска књи жев ност у сред њем ве ку, Про све та, Бео

град 1975, 200.
14 Исто, 200–201.
15 Те о до си је, нав. де ло, оде љак: „Жи ти је Све тог Са ве”, 177.
16 Исто, 176.
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раз ја сни, об ја сни и оправ да зби ва ња у ве зи са Све тим Са вом и 
ње го вим са у че сни штвом у Стре зо вој по ги би ји. 

Јел ка Ре ђеп на во ди да је Те о до си је, сле де ћи До мен ти ја на, 
сма њио ци та те из Би бли је, и да Tеодосије пи ше жи во пи сно и јед
но став ни је17 – но, то што је број би блиј ских ци та та зна чај но сма
њен не зна чи да Те о до си јев текст не ма не по сре дан осло нац на 
Ста ри и Но ви за вет. Већ у пр вом по ми ња њу Стре за, на са мом 
по чет ку при че, у ре чи ма „да је то био чо век цар ско га ро да, по ре
клом од Ка ло јо ва на, ко ји се ди гао на све ти град Со лун, ко јег је 
убио Све ти Ди ми три је, и ко ји је имао пра зно ум не на ме ре” пред
ска зу ју се бу ду ћа де ша ва ња. Али се и сле ду је но во за вет на исти на 
да „сва ко до бро др во пло до ве до бра ра ђа, а зло др во пло до ве зле 
ра ђа”18 па ра фра зом да „пре ма ко ре ну тре ба тра жи ти мла ди цу”. 
Ка ква ли је, да кле, би ла Стре зо ва ду ша? Ова кав увод са мо је пр ви 
сте пе ник у гра ђе њу ње го вог ли ка.

За раз ли ку од мо дер них књи жев них оства ре ња, у ко ји ма је 
мо гу ће раз ви ти сим па ти је пре ма не га тив ним де ли ма не га тив них 
ју на ка због њи ма су прот ста вље них мо рал но не по доб них ли ко ва19 
– у сред њо ве ков ној књи жев но сти та кав слу чај ни је мо гућ. Ме ђу
тим, прин цип оправ да ва ња „гре шно сти” Све тог Са ве ве о ма је 
сли чан прин ци пу прав да ња зло чи на не га тив ног ју на ка мо дер не 
књи жев но сти. 

У ту свр ху по слу жио је лик Сте фа на Пр во вен ча ног, атри бу ти 
ко ји уз ње га сто је и де ла ко ја чи ни. Он је „бла го че стив”, „хри сто
љу бив”, „ра до сно” при ма Стре за, „по шту је га не као пре бе гли цу 
не го као дра гог си на”, ука зу је му „сва ку љу бав и ду шев ност сво
је кро то сти”. Он пре бе глог Стре за не пре да је ње го вим го ни те љи
ма упр кос мол ба ма и да ро ви ма ко је од њих до би ја да то учи ни. 
Сте фан се „ра ди ве ће га до ка за исти ни те ве ре и љу ба ви” по бра ти
мио са Стре зом, по кло нио му ко ње, љу де, и дао му део др жа ве на 
упра ву.

Спрам хри сто ли ког Сте фа на Пр во вен ча ног сто ји су шта су
прот ност, лик Стре за. Он се по ка за као „уби ца”, „не ми ло стив”, 
„ја ро стан”, „не кро так”, „беш ча стив”. Он је пи ја ни ца и без ум ник 
ко ји осу ђу је љу де на смрт и за нај ма њу кри ви цу, и „чи је ве се ље 
бе ја ше смрт чо ве чи ја”. Кон траст се по ја ча ва у на став ку; Стрез, 
ба ца ју ћи љу де са ли ти це у во ду, би ва ци ник у сво јој охо ло сти 
го во ре ћи ба че ни ма: „па зи да не оква сиш ко жух”. А по том се бе 

17 Јел ка Ре ђеп, Ста ре срп ске би о гра фи је, Про ме теј, Но ви Сад 2008, 39.
18 Ма теј (7, 17), Све то пи смо – Но ви за вјет Го спо да на ше га Ису са Хри ста, 

пре вод Ко ми си је Све тог ар хи је реј ског си но да Срп ске пра во слав не цр кве, Све ти 
ар хи је реј ски си нод Срп ске пра во слав не цр кве, Бе о град 2013.

19 Ни ко ла Ми ло ше вић, Не га ти ван ју нак, Зо ди јак, Бе о град 1965.
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из јед на ча ва са Бо гом го во ре ћи „ко је тај ко ји ће ме одав де сврг ну ти?”. 
Кон тра сту и опи си ва њи ма ов де ни је крај; сле ди да се Сте фан у 
са ве сти осу ђу је и ту гу је, а Стрез, упр кос мол ба ма да пре ста не са 
зло чи ни ма, омр зе Сте фа на, и ску пив ши вој ску кре не на ње га. 

Па вле Ев до ки мов, ре ли ги о зни фи ло зоф, ка же: 

Ме ђу мно го број ним ис по ља ва њи ма зла, мо же мо раз ли ко ва ти 
три симп то ма тич на аспек та: го то ван ство, по длост и па ро ди ју. Злоб ник 
жи ви го то ван ски на чо ве ку ко је га је ство рио Бог, ства ра ју ћи на ка
зни пре те ра ни раст, де мон ски оток. По што је по длац, он при жељ
ку је бо жан ске осо би не, јед на кост за ме њу је слич но шћу: „Би ће те 
као Бог”, као они ње му јед на ки. Нај зад, као за ви дљи ви кри во тво
ри тељ, он па ро ди ра Твор ца и гра ди соп стве но цар ство без Бо га, 
ими та ци ју са обр ну тим зна ком.20

Он да ље пи ше:

...у Би бли ји се та ко ђе не го во ри о етич ким на че ли ма ко ја се 
ти чу до бра и зла, не го Она от кри ва Бо га и на во ди про тив ни ка; она 
та ко раз от кри ва „чо ве ка бе за ко ња” по след њих вре ме на, „си на по
ги бли” ко ји ће твр ди ти за се бе да је Бог.21

Упра во сво јим ре ли гиј ским са зна њи ма, ду би ном сво је ду
хов но сти и му дро шћу, Те о до си је гра де ћи лик Стре за осли ка ва 
по ме ну ту кон цеп ци ју зла. Он да је ис тан ча ну и утвр ђе ну сли ку 
нај ве ћег гре шни ка ме ђу гре шни ци ма, упра во тог „си на по ги бли” 
ко ји твр ди за се бе да је јед нак Бо гу ре че ни цом „ко је тај ко ји ће 
ме одав де сврг ну ти?”

Опи си ва њем Стре за, ње го ве по бу не про тив бо гом да не ми
ло сти – Стре зо ва по бу на се из јед на ча ва са по бу ном па лог ан ђе ла, 
Са та не. Они су от пад ни ци по истом прин ци пу; се ти мо се сти хо ва 
П. П. Ње го ша:

Отров но шћу на до је на ду ша,
И за ви шћу сл’је пом за па ље на
– ре че тво рац во је на чал ни ци ма –
Пут исти не ниг де ви ђет не ће
Ни вку си ти сре ће бе са мрт не.
Ко прав ди не по пи ре за ко не,
Ка ра те ља има ужа сно га;

20 Па вле Ев до ки мов, Ве ко ви ду хов ног жи во та, прев. Ан ђа Пе тро вић, 
Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град 2003, 83.

21 Исто, 84.
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Са та на је, ли шен све ти ли шта,
На гњев твор ца обра тио стра шни,
Злу вјеч ном по ди га ка те дру.22

До бив ши па ра ле лу из ме ђу Стре за и Са та не, до би ја мо и из
јед на ча ва ње не ма њић ке др жа ве са бож јим цар ством. Ко ли ко је 
до бро чин ство Сте фа на Пр во вен ча ног би ло ве ће, уто ли ко је, по 
свим мо рал ним нор ма ма, ка сни ја по бу на Стре за би ла гре шни ја и 
не пра вич ни ја, а са у че сни штво Све тог Са ве оправ да ни је и, на рав
но, из јед на че но бож јом по бе дом зла у по чет ку ства ра ња све та. 
Ти ме Те о до си је за о кру жу је при чу и по сти же успех у ства ра њу 
кул та све ти те ља, а ве шти ном пи са ња и зна њем успе ва да пра вед
но шћу оправ да уче сни ке у Стре зо вој смр ти. Он успе ва и да по
твр ди жи ти је као ну жно про ду же ње Би бли је, али и ка зи ва ње с 
по чет ка при че, да он „ни ка ко не же ли да окле ве та све тог као уби
цу”, јер на лич но сти Све тог Са ве ба зи ра ла се сва ка сни ја срп ска 
ду хов ност под пој мом све то са вља, па дру га чи је и ни је мо гло би ти. 
Због то га нам је Те о до си је то ли ко ва жан као пи сац, јер та ква ду
хов ност и ду би на, спој све тог и све тов ног, по ја ви ла се опет тек 
мно го ве ко ва ка сни је, код ве ли ког ру ског пи сца, До сто јев ског.

Ду шан В. Ба ње глав 
Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет
Основ не сту ди је на Ка те дри за срп ску књи жев ност
val ge njab @o u tlo ok.com 
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